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Kerncijfers werkaanbod september 2011 

In september 2011 ontving de VDAB 27.152 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 7,7% meer dan in september 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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De bovenstaande grafiek toont voor elke maand van de voorbije vijf jaren het 

aantal in die maand ontvangen vacatures. De grafiek toont duidelijk de maand-

op-maand evolutie en de seizoensschommelingen. Ook is zichtbaar hoe een 

bepaalde maand scoort ten opzichte van dezelfde maand in andere jaren. 

  

De bovenstaande grafiek toont voor elke maand het aantal tijdens de 

voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures. De seizoensinvloeden 

worden daardoor uitgeschakeld en de trend wordt duidelijker.  

 

  Ontvangen vacatures 

    tijdens de laatste maand dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

    sep 2011 verschil met 
sep 2010 

sep 2011 verschil met sep 
2010 

sep 2011 verschil met sep 
2010 

    27.152 +7,7% 239.993 +21,1% 304.149 +23,1% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 13.282 +4,9% 121.297 +14,9% 154.548 +18,6% 

  Middengeschoold 4.833 +19,7% 41.785 +25,6% 52.914 +23,9% 

  Hooggeschoold 9.037 +6,1% 76.911 +29,7% 96.687 +30,7% 

Circuit Gewoon circuit 21.786 +7,3% 181.555 +24,9% 232.562 +26,3% 

  Werken en leren 163 +6,5% 1.518 +33,4% 2.011 +41,3% 

  Vervanging brugpensioen 36 -2,7% 298 +17,8% 388 +20,1% 

  Tijdelijk 3.769 +4,2% 33.119 +5,5% 42.623 +8,8% 

  Studentenjobs 1.398 +26,2% 23.503 +17,9% 26.565 +20,7% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : bachelor- en masterdiploma's.  

Ontvangen vacatures 

In september 2011 ontving de VDAB 27.152 vacatures. Dat is 7,7% meer dan in september 2010.  

Zoals gewoonlijk scoort september iets beter dan augustus.  

Daarmee heeft de VDAB tijdens de voorbije twaalf maanden 304.149 vacatures ontvangen. Het is bijna een vierde meer 

(+23,1%) dan in dezelfde periode een jaar geleden (oktober 2009 – september 2010). De toename is vooral te merken bij het 

gewoon circuit. Het lijkt er echter op dat de toename van het aantal vacatures (over twaalf maanden) aan het afzwakken is, 

wat de groeivertraging in de economie weerspiegelt.  

Daarnaast telt Vlaanderen al meer dan een jaar elke maand minder werkzoekenden dan in dezelfde maand een jaar eerder, 

wat samen met de toename van het aantal vacatures wijst op een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook deze 

dalende evolutie van het aantal werkzoekenden is in september verzwakt.  
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De vraag naar hooggeschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+30,7%). Bij de best scorende 

beroepsgroepen (zie verder) zitten vooral hooggeschoolde beroepsgroepen.  

 

Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

  sep 2011 verschil met 
sep 2010 sep 2011 verschil met 

sep 2010 sep 2011 verschil met 
sep 2010 

Best scorende sectoren             
Vervaardiging van transportmiddelen 124 -47,2% 1.644 +46,1% 1.985 +58,0% 
Metaal 276 -14,3% 2.509 +34,0% 3.208 +45,0% 

Vervaardiging van machines en toestellen 308 +11,6% 2.746 +30,9% 3.508 +43,3% 

Gezondheidszorg 1.422 +111,0% 9.501 +46,4% 11.738 +41,3% 

Zakelijke dienstverlening 3.249 +17,8% 29.713 +41,2% 37.277 +39,0% 

Minder goed scorende sectoren             
Overige dienstverlening 197 +23,1% 1.910 +3,5% 2.401 +2,7% 

Energie, water en afvalverwerking 112 +24,4% 1.128 -1,2% 1.533 -1,0% 

Diensten aan personen 982 -57,1% 7.655 +3,1% 9.245 -1,8% 
Primaire sector 132 -4,3% 2.361 -10,5% 2.619 -10,0% 

Textiel, kleding en schoeisel 59 -13,2% 564 -19,7% 706 -21,1% 

              

Best scorende beroepsgroepen             
Bewaker 110 -27,2% 3.068 +72,9% 3.910 +63,3% 

Tekenaar 319 +52,6% 2.252 +55,6% 2.784 +55,4% 

Ingenieur 937 +10,4% 7.528 +50,8% 9.448 +54,9% 

Kader privé-sector 1.048 +6,5% 9.825 +41,2% 13.034 +48,9% 
Technicus 1.137 +28,3% 8.988 +45,2% 11.367 +46,2% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           
Architect, meetkundige 102 -24,4% 743 -8,4% 950 -3,8% 

Landbouwer, visser 158 +9,0% 2.778 -3,6% 3.047 -4,0% 
Medicus 47 +113,6% 287 +5,5% 342 -4,5% 

Arbeider scheikunde 14 +16,7% 161 -27,1% 218 -19,0% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 188 +10,6% 1.285 -22,3% 1.668 -27,1%  

In het lijstje met sterkst groeiende sectoren (in de voorbije twaalf maanden) staan twee sectoren die in de meest recente 

maanden eigenlijk niet zo goed gescoord hebben : Metaal en Vervaardiging van transportmiddelen. Deze sectoren, die erg te 

lijden hebben gehad van de economische crisis, waren vorig jaar bij de allereerste die zich weer herpakten.  

De vraag naar technici en tekenaars blijft sterk. Ook ingenieur blijft het goed doen. Andere sterke stijgers zijn bewaker en 

kaderpersoneel in de privé-sector (in de voorbije twaalf maanden), alhoewel de vraag naar bewakers in de laatste maand veel 

minder sterk is. 

Daling van de vraag vinden we vooral bij leerkrachten in het secundair onderwijs. Ook de veel kleinere beroepsgroepen 

medicus (de meeste aanwervingen van medici gebeuren wellicht buiten de VDAB) en  arbeider scheikunde kennen een daling 

van de vraag, evenals landbouwer en architect en meetkundige. 

 

 



Meer  informatie: 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  Brussel 

02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vdab.be/trends 
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Regionaal 

In alle regio’s ligt het aantal tijdens de voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures hoger dan in dezelfde periode een jaar 

geleden.  

  

 

Toelichting 

Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld,…) wordt verspreid via de VDAB-website 

(zie http://arvastat.vdab.be/arvastat/indexhelp.htm).  

 

 


